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Samenvatting
Onderzoek aan de TU Delft heeft aangegeven dat hechtlagen/membranen een zeer belangrijke
constructieve rol vervullen in asfaltconstucties op orthotrope stalen brugdekken. Het gedrag
van membranen blijkt bij enkellaagsconstructies zeer bepalend te zijn voor de rek- en
spanningssituatie in de deklaag.
Op basis van deze voorkennis is een theoretisch onderzoek uitgevoerd naar het belang van
membranen in tweelaagsasfaltconstructies op stalen brugdekken. Het gaat dan om ZOAB op
gietasfalt op een stalen brugdek. Uit het theoretisch onderzoek is gebleken dat membranen
ook bij tweelaagsconstructies van doorslaggevend belang zijn.
Tevens heeft het onderzoek geleid tot het inzicht dat in een deklaagconstructie op orthotrope
stalen brugdekken geen lastspreiding optreedt, maar lastconcentratie.
Op basis van het onderzoek is besloten om bij de reconstructie van de deklagen op de Van
Brienenoordbrug een membraan aan te brengen tussen ZOAB en gietasfalt. Het gietasfalt is
bij de reconstructie niet vervangen en was al door een hechtlaag met het stalen dek
verbonden.
De reconstructie van de Van Brienenoordbrug heeft onbedoeld geleid tot validatie van het
theoretisch onderzoek. Het aangebrachte ZOAB gedraagt zich op enkele rijstroken veel
slechter dan verwacht. Op verschillende plekken ontstaan gaten als gevolg van een zeer
agressieve vorm van rafeling. Inspectie van de schadeplekken heeft aangetoond dat op de
plekken waar deze schade is waargenomen geen hechting tussen ZOAB en gietasfalt
aanwezig is. Tussen het membraan en het gietasfalt is vocht aangetroffen.
De bijdrage vormt een mooi voorbeeld van de synergie die kan bestaan tussen theorie en
praktijk. Tevens zijn de opgedane inzichten van grote waarde voor toekomstig ontwerp van
asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdekken. De auteurs willen met hun bijdrage
aanzetten tot een beter begrip en hiermee een bijdrage leveren aan de levensduurverlenging
van asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdeken.

1. Inleiding
Door de toenemende verkeersbelasting is de belasting van asfaltconstructies op orthotrope
stalen brugdekken de afgelopen decennia sterk toegenomen. Op de slappe brugdekken worden
de asfaltconstructies veel zwaarder belast dan in een reguliere constructie op aardebaan. De
oppervlakrekken die in een asfaltconstructie op een brug optreden zijn veel groter dan de
rekken die op een aardebaan ontstaan.
Een betrouwbare ontwerpmethode voor deze constructies ontbreekt. Het gevolg is dat er
weinig controle is over de levensduur van asfaltconstructies op brugdekken. Dit stimuleert
beheerders om alternatieven te zoeken voor asfalt. Dit leidt bij herhaling tot teleurstellingen
omdat ook bij toepassing van andere materialen de levensduur van asfaltconstructies vaak erg
kort blijkt te zijn.
De auteurs zijn zich bewust van de problemen en hebben zich ten doel gesteld een bijdrage te
leveren aan het vullen van de kennisleemte. In deze bijdragen delen ze hun inzichten. Ze
benaderen de problematiek zowel vanuit een praktische invalshoek, maar ook vanuit een
theoretische hoek. Duidelijk wordt dat de verschillen tussen praktijk en theorie zeer gering
blijven.
De auteurs zijn van mening dat er meer over asfaltconstructies bekend is dan vaak wordt
gedacht. Met deze paper hopen ze te kunnen bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in het
functioneren van asfaltconstructie. De hoop is dat er vanuit dat inzicht in de toekomst weer
controle kan worden verkregen over de levensduur van asfaltconstructies op stalen bruggen.
2. Terugblik
Geluidhinder is ook nabij bruggen een probleem. Door de toename van de verkeersintensiteit
heeft deze problematiek ertoe geleid dat naar alternatieve oplossingen is gezocht voor de min
of meer standaard asfaltconstructies op stalen bruggen. In eerste instantie waren dat de
dunnere en akoestisch verbeterde constructies. Vooraf gaande aan deze alternatieve
toepassingen is door DVS ( destijds DWW) uitgebreid onderzoek verricht aan de toe te passen
materialen. Een bijkomend probleem ontstond omdat met het toepassen van deze alternatieve
constructies het gedrag van de stalen brug werd beïnvloed. Stalen bruggen zijn met
voortschrijdende inzichten gebouwd en gedragen zich daardoor verschillend, dit betekent dat
voor bijna elke brug voorafgaand onderzoek noodzakelijk lijkt.
Om boven genoemde problemen het hoofd te bieden wordt als meest recente ontwikkeling op
een aantal stalenbruggen hoge sterkte beton toegepast. Aandacht gaat vooral uit naar de
almaar toenemende belasting, de slapte van brugdekken en de wens/noodzaak om ZOAB ook
op bruggen toe te passen in verband met de gewenste geluidsreductie.
3. Theoretisch gedrag asfaltconstructies op stalen brugdekken
3.1 Onderzoek/modelvorming
Zoals hiervoor aangegeven, worden asfaltconstructies op orthotrope stalen bruggen door de
toename van verkeer steeds zwaarder belast. Hierdoor is de levensduur van asfaltconstructies
met de jaren steeds verder afgenomen. Een betrouwbare ontwerpmethode voor
asfaltconstructies is niet voorhanden, ook een goed beeld van de fenomenen die in de deklaag
een rol spelen ontbreekt.
Om voorgaande redenen is de TU Delft begin jaren 2000 begonnen met onderzoek naar
asfaltconstructies op stalen brugdekken. Dit onderzoek heeft geresulteerd in diverse

publicaties (1, 2, 3, 4, 5, 6), de meest volledige beschrijving van het onderzoek wordt gegeven
in het proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor van Medani (7).
De respons van willekeurig welke constructie, en dus ook die van orthotrope brugdekken,
wordt bepaald door drie factoren:
- geometrie, de vorm van de constructie.
- belasting, de belasting(en) die op de constructie werken.
- materiaalgedrag, het gedrag van de materialen die in de constructie zijn toegepast.
In het genoemde onderzoek heeft de vorming van constructieve modellen waarin belasting,
materiaalgedrag en geometrie samenkomen daarom een grote rol gespeeld.

Figuur 1

Het constructieve model.
Links: dwarsdoorsnede
Rechts: langsdoorsnede

Een indicatie van deze modellen wordt gegeven in de figuren 1, 2 en 3. Figuur 1 geeft een
indicatie van de belasting door een as met dubbelluchtwielen op het brugdek. Figuur 2 geeft
een detail van de modelgeometrie en de in het model opgenomen materialen. De belangrijke
hechtlaag is zicht baar als dun rood laagje.

Figuur 2 Detail van de hechtlaag tussen
staal en deklaag. Inzet: verdere vergroting.

Figuur 3 Het
gedrag
van
orthotrope
brugdekken is duidelijk 3D en kan niet door een
balk worden benaderd. Onder; modellering,
Boven: LINTRACK metingen.
In figuur 3 is het gedrag van het model vergeleken met het gedrag dat tijdens metingen aan
full-scale brugdekken is waargenomen. Deze vergelijking geeft aan dat orthotrope
brugdekken drie dimensionale constructies zijn die niet vereenvoudigd kunnen worden tot
twee dimensionale (balk-) modellen.

Het hiervoor kort beschreven onderzoek heeft aangegeven dat een realistisch beeld van het
gedrag van orthotrope brugdekken inclusief asfaltconstructie wordt verkregen door middel
van uitgebreide modelvorming.
3.2 Tweelaagsconstructies
Bij de voorbereidingen voor de reconstructie van de asfaltconstructie op de Van
Brienenoordbrug zijn de hiervoor beschreven modellen ingezet om inzicht in het functioneren
van de constructie te verkrijgen.
Op de Van Brienenoordbrug ligt een
tweelaagsconstuctie. Op het staaldek is na
ZOAB
het aanbrengen van een epoxy primer
Membraan #2
gietasfalt aangebracht. Het gietasfalt is
gietasfalt
Membraan #1
met een bitumineus membraan aan het
stalen dek met primer gehecht. Op het
staal
gietasfalt ligt ZOAB. Bij de reconstructie
is de aanwezige ZOAB verwijderd,
waarna nieuw ZOAB is teruggebracht.
De inzet van de modellen was er vooral
ZOAB
op gericht om inzicht te krijgen in de
gietasfalt
structurele waarde van een eventueel
staal
membraan tussen gietasfalt en ZOAB. Op
Figuur 4 Aangepaste modellen ten behoeve basis van dit inzicht kon dan besloten
van de Van Brienenenoordbrug; ZOAB op worden om wel of geen membraan in het
ontwerp op te nemen.
gietasfalt
Figuur 2 geeft details van het model van
tweelaagsconstructies. Aangegeven is dat de asfaltconstructie bestaat uit twee lagen asfalt,
ZOAB en gietasfalt. Verder is te zien dat er twee membranen zijn gemodelleerd.
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Op basis van de berekeningen is daarom
geadviseerd om een zo stijf als mogelijk
membraan toe te passen. Om te voorkomen dat
wordt gekozen voor een systeem dat stijver is dan
de sterkte toestaat, is daarnaast geadviseerd te
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3.3 Resultaten
Gebleken is dat de oppervlakrekken in ZOAB in
een tweelaagsasfaltconstructie op orthotrope
staaldekken zeer sterk afhankelijk zijn van de
hechting
tussen
de
verschillende
constructielagen. Dit is weergegeven in figuur 5.
Deze figuur geeft aan dat de rekken in ZOAB
afnemen met het toenemen van de hechtstijfheid
van de twee membranen.
Verder is duidelijk geworden dat de
schuifspanningen die in membranen optreden
afhankelijk zijn van de stijfheid van de
membranen; hoe stijver een membraan, hoe
groter de spanningen, zie ook figuur 6.

0.1
1
10
100
Schuifstijfheid onderste membraan [MPa/mm]

Figuur 5 Rekken in zoab als functie
van de stijfheid van de hechtlagen.

kiezen uit systemen die in de praktijk hebben bewezen dat ze niet vroegtijdig bezwijken. In
het kort; kies voor het stijfste, werkende systeem.
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Figuur 6 Equivalente schuifspanning in
membraan als functie van de hechtstijfheid.
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Figuur 7 Normaalspanningen in de membranen bij verschillende combinaties van
stijfheden.
Tijdens de analyse van rekendata is bovendien gebleken dat er in asfaltconstructies geen
sprake is van lastspreiding, maar juist van lastconcentratie. Dit is te zien in figuur 7. Deze
figuur geeft de normaalspanning in de membranen weer, dit is dus de verticale spanning in de

constructie. Aan het oppervlak zijn de verticale spanningen gelijk aan de contactspanning.
Aan de onderzijde van de constructie zijn de verticale spanningen het grootst op die plaatsen
waar het brugdek door trogwanden wordt ondersteund. Dit is logisch want alleen op de
trogwanden kan de dekplaat verticale belasting overdragen aan de rest van de brugconstructie.
De trogwanden zijn echter zeer smal en dus moet de asfaltconstructie de gespreide wiellasten
concentreren. Dit fenomeen van lastconcentratie staat haaks op aannamen binnen gangbare
ontwerpmethoden.
4. Praktijkgedrag tweelaagsconstructies
4.1 De constructie
Voor wat betreft de Van Brienenoordbrug is de ervaring dat de in 1989 door de DWW [10]
geadviseerde tweelaagsconstructie zonder veel onderhoud instaat is om 8 jaar goed te acteren.
Deze constructie bestaat uit ZOAB op gietasfalt op staaldek, tussen de diverse lagen zijn
membranen opgenomen. De genoemde ervaring is echter gebaseerd op volledige vervanging
van de asfaltconstructie, bovendien heeft de constructie zijn kracht bewezen onder de
toenmalige, lichtere verkeersbelasting.
Onderhoud 2008
Uit inspectie van de onderlaag gietasfalt bij voorgaande kleine reparaties bleek dat het
gietasfalt nog in zodanige staat was dat kon worden volstaan met vervanging van alleen de
ZOAB deklaag. In het kader van werkbare weekenden, doorstroming verkeer en beperking
van kosten voor conservering was dit een zeer gewenste constatering. Omdat werd verwacht
dat bij het vervangen van de deklaag schade aan het tussenmembraan zou ontstaan, is besloten
ook het tussenmembraan te vervangen.
Bij de keuze van nieuw aan te brengen materialen is, vanwege de goede ervaringen, uitgegaan
van de materiaaleigenschappen zoals gespecificeerd in het oorspronkelijke DWW-advies [9]
dat ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke constructie. Voorafgaande aan de reconstructie
is door middel van een proef vastgesteld of met de voorgestelde werkwijze verwijdering van
de deklaag inclusief membraam mogelijk was; dit bleek het geval te zijn. De bestaande
ZOAB deklaag bleek met schrapen gemakkelijk te verwijderen.
4.2 Gedrag na reconstructie
Bij voorgaande reparaties was de uitvoeringstijd zeer beperkt waardoor de tijd ontbrak om het
tussenmembraan te vervangen. Dit heeft geleid tot sneller optredende schade op die plaatsen
waar het tussenmembraan, na vervanging
van de ZOAB deklaag, ontbrak.
De ervaringen met het weglaten van het
tussenmembraan en de inzichten verkregen
uit de simulaties hebben ertoe geleid dat
toepassing van een tussenmembraan bij
het onderhoud in 2008 meer prioriteit heeft
gekregen. De nieuw aangebrachte
constructie bestaat dus uit een nieuwe
ZOAB deklaag op oud gietasfalt met
tussen beide lagen een nieuw membraan.
Ongeveer 6 maanden na aanleg ontstonden
eerste schadeplekken in de ZOAB. Op
deze plaatsen was een zeer lokale en
Figuur 8 Beeld van lokale schade op Van
Brienenoordbrug.

agressieve vorm van rafeling van de ZOAB deklaag zichtbaar, zie figuur 8. Om meer
informatie te verkrijgen over de oorzaak van de ontstane schade is op een aantal plaatsen,
waar wel en geen initiatie van schade aan ZOAB was waargenomen, het ZOAB inclusief
membraan met een Kango hamer verwijderd. Wat opviel was dat het tussenmembraan steeds
los lag van het gietasfalt op die plaatsen waar initiatie van schade aan ZOAB was ontstaan.
Onder het membraan is hier vocht tussen het gietasfalt en het membraan waargenomen, figuur
9. Op enkele plaatsen zijn gaten in het membraan geconstateerd.
Om met meer zekerheid te kunnen
concluderen dat het losliggen van het
tussenmembraan
leidt
tot
de
waargenomen schade aan de ZOAB
deklaag zijn vervolgens kernen geboord
op plaatsen waar wel en geen initiatie van
schade aan ZOAB zichtbaar was. Op
plaatsen waar geen initiatie van schade
aan ZOAB was, koste het veel moeite om
de kernen uit de constructie weg te
nemen. De asfaltkwaliteit en de hechting
van het tussenmembraan aan het gietasfalt
waren op deze plaatsen steeds goed.
Figuur 9 Vocht onder losliggend membraan. Ook op plaatsen waar initiatie van schade
aan ZOAB zichtbaar was, is een
consistent beeld waargenomen. Op deze plekken was het gemakkelijk om de boorkernen uit te
nemen. De hechting tussen tussenmembraan en gietasfalt was hier steeds verloren. Bovendien
was de kwaliteit van het ZOAB al zo verslechterd dat het ZOAB geen samenhang meer had.
Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat het ZOAB onder verkeer zodanig wordt belast
dat het desintegreert als de hechting tussen tussenmembraan en gietasfalt en daarmee tussen
ZOAB en gietasfalt verloren is gegaan. Deze waarneming komt volledig overeen met de
theoretische informatie in figuur 5. In deze figuur is te zien dat de trekrekken in het ZOAB
hoog oplopen wanneer de hechting van het tussenmembraan wegvalt. Door deze hoge rekken
worden de hechtbruggen tussen individuele stenen in het materiaal zwaar belast. Hierdoor
wordt schade in de hechtbruggen geïntroduceerd, waardoor deze vroegtijdig falen dat zich kan
uiten in scheurvorming en/of rafeling.
Voor zover bekend is de waargenomen schadevorm niet eerder geconstateerd, waarbij dient te
worden opgemerkt dat niet eerder op deze wijze onderhoud is gepleegd. De relatie tussen
onthechting van het tussenmembraan en oppervlakschade is echter duidelijk. Onthechting van
het tussenmembraan op schadeplaatsen kan mogelijk worden veroorzaakt door:
- aanbrengen van membraan tijdens regen
- aanbrengen van membraan op gietasfalt dat nog vocht bevat
- aanbrengen van membraan op vuil gietasfalt
- doorponsen van stenen van ZOAB tijdens walsproces of onder verkeerbelasting
- toepassing van een membraan dat niet dezelfde kwaliteit heeft als het membraan dat bij de
eerste toepassing op de Van Brienenoord is toegepast.
Het vocht onder het tussenmembraan leidt tot de verwachting dat de waargenomen schade
niet alleen onder invloed van verkeer, maar ook onder invloed van vorst snel zal verergeren.

5. Conclusies
Het praktijkgedrag van de constructie op de Van Brienenoordbrug geeft duidelijk aan dat de
constructie zich veel beter gedraagt wanneer de hechting tussen ZOAB deklaag en gietasfalt is
gegarandeerd. Op die plaatsen waar geen hechting (meer) aanwezig is ontstaat in korte tijd
schade aan de ZOAB deklaag. Dit beeld komt volledig overeen met het beeld dat door de
simulaties wordt opgeroepen; de constructie verlangt een goede hechting tussen lagen.
Hieruit worden twee conclusies getrokken:
- Hoogwaardige simulaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter
begrip van asfaltconstructies op orthotrope brugdekken.
- Hechtlagen ofwel membranen leveren ondanks hun geringe dikte een zeer belangrijke
constructieve bijdrage.
6. Aanbevelingen
Duidelijk is dat hechtlagen zeer belangrijk zijn voor het functioneren van asfaltconstructies op
stalen brugdekken. Dit wordt door zowel praktijkgedrag als theoretische simulaties
aangegeven. Over deze belangrijke lagen is echter weinig bekend. Aanbevolen wordt daarom
om deze kennisleemte met fundamenteel onderzoek weg te nemen zodat bij toekomstig
asfaltonderhoud aan stalen brugdekken verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden. De
huidige kennis op dit gebied stamt nog uit het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw en is
zeker aan een update toe, ook omdat er mogelijk verbeterde hechtlagen op de markt zijn
gekomen.
Door het ontbreken van kennis worden de hechtlagen die uit het onderzoek van de jaren ‘90
naar voren zijn gekomen immers bij herhaling toegepast. Met deze membranen zijn in het
algemeen goede ervaring opgedaan. Onbekend is echter of er verbeterde membranen
beschikbaar zijn. Deze verbeterde membranen zouden stijver moeten zijn dan de nu gebruikte
membranen, zodat de verschillende constructielagen worden ontlast en de levensduur van de
asfaltconstructie verlengd. Bovendien zal toepassing van stijvere membranen een positief
effect hebben op het gedrag van het stalen dek zelf.
Doordat nu nog duidelijker is geworden wat de functie van hechtlagen is, wordt aanbevolen
meer aandacht te schenken aan het aanbrengen van deze lagen.
Indien met onderzoek kan worden aangegeven dat verbeterde membranen beschikbaar zijn,
kunnen aanbevelingen worden gedaan om in de toekomst tot asfaltconstructies te komen met
een langere levensduur.
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